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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over gronddeal, wijze van communi
ceren/bes 1 uiten

Geachte heer Van der Honing

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 12 mei 2016, beantwoorden wij als volgt.

In het accountantsverslag 2015 over de jaarstukken van de provincie staat vermeld dat de
accountant vindt dat er sprake is van een ‘financiële onrechtmatigheid ihkv verkooptransactie
grond’. De verkoop was te kwalificeren als ‘onrechtmatige staatsteun’.

Naar nu blijkt heeft de gedeputeerde — hiervan bewust - op 24 oktober 2014 een mail aan de
fractievoorzitters verzonden. In de mail wordt om ‘instemming’ gevraagd van de fractievoor
zitters met het toch doorzetten van de verkoop van grond voor de — in 2009 - afgesproken
prijs aan het bedrijf (8 ton onder de taxatiewaarde).
Naar aanleiding daarvan is deze mail in klein en informeel comité besproken. Naar nu blijkt
hebben verschillende fractievoorzitters de mail niet gelezen en bleken niet op de hoogte te
zijn van de deal, terwijl in verschillende media stond dat de fractieleiders vertrouwelijk op de
hoogte waren gebracht.

Vraag 1:

Welke gevolgen trekt u uit de constatering van de accountant dat er sprake is van een ‘finan
ciële onrechtmatigheid’ en ‘onrechtmatige staatssteun’?
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Antwoord vraag 1:

Geen. De afweging is gemaakt om een bestaande afspraak na te komen, waarbij een moge
lijk dergelijk risico is geaccepteerd.

Vraag 2: CIII)

Wat betekent dit voor de positie van de provincie met betrekking tot deze deal?

Antwoord vraag 2:

De positie wijzigt niet. Het heeft geen negatieve gevolgen voor de provincie. •

Vraag 3:

Vindt u het correct om via een mail en/of een informele bijeenkomst om instemming te vra
gen af te wijken van de regels bij grondverkopen?

Antwoord vraag 3:

Wij vonden het van belang om de fracties (in het belang van de derde partij) vertrouwelijk te
informeren over de situatie, omdat wij mogelijk gingen afwijken van het grondbeleid.

Vraag 4:

Wanneer was deze (in formele) bijeenkomst? Wie waren aanwezig?

Antwoord vraag 4:

Er heeft geen (informele) bijeenkomst plaatsgevonden.

Vraag 5.

Zijn er besluiten genomen op deze bijeenkomst? Kunnen we het verslag toegestuurd krij
gen?

Antwoord vraag 5:

Zie antwoord vraag 4.

Vraag 6:

Diverse fractievoorzitters waren — volgens onze informatie — niet aanwezig op die informele
bijeenkomst. Heeft u op een andere wijze contact met hen opgenomen? Met andere woor
den: op welke wijze zijn de niet aanwezige fractievoorzitters door u ingelicht over de door u
voorgenomen verkoop.

Antwoord vraag 6:

Alle fractievoorzitters zijn via de mail over de voorgenomen verkoop geïnformeerd op 24 ok
tober 2014. In een reactie op deze mail gaven de fractievoorzitters aan dat zij hun niet gin
gen uitspreken, dat het een college-aangelegenheid was. Op basis van deze reacties heeft
de bijeenkomst niet plaatsgevonden en heeft GS een besluit genomen in deze zaak. Wij
vonden ook dat een mail onvoldoende was en hebben daarom een bijeenkomst aangebo
den, maar daar hebben de fractievoorzitters geen gebruik van gemaakt.
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Vraag 7:

Bent u het met GL eens dat wanneer u informatie wilt delen over vertrouwelijke of risicovolle

_____

deals of politieke dekking hiervoor organiseren, dat u een dergelijk ondetwerp op ordenteljke
wijze dient te agenderen in een daarvoor bestemd, regulier overleg en dat een mailtje dan
niet volstaat?

.
Antwoord vraag 7:

Voorop staat dat we PS willen informeren. Waar dit niet via een overleg lukt, is een mail ook
een goede mogelijkheid. PS-leden hebben dan zelf ook altijd de mogelijkheid om dan aan te
geven alsnog een overleg te wensen als ze de mail onvoldoende vinden. •

Vraag 8:

Kunt u toezeggen dit voortaan op deze wijze af te handelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 8:

Voor ons blijft voorop staan dat we u actief willen informeren. Waar dit niet via een overleg
lukt, kiezen we er liever voor u per mail op de hoogte te brengen dan u in het geheel niet te
informeren.

Hoogachtend,

Staten van Fryslân,

n Berg, secretaris
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